
CRAI Unitat de Recerca



Què és?

La Unitat de Recerca (UR) és una de les 
unitats tècniques transversals del Centre 
de Recursos per a l’Aprenentatge i la 
Investigació (CRAI) de la Universitat de 
Barcelona.



La missió de la UR és oferir un servei 
d'assessorament, d'informació i de suport als 
membres de la Universitat de Barcelona en tot allò 
que fa referència a la recerca, des d'ajudar a 
publicar els resultats obtinguts fins a adreçar 
qualsevol investigador/a al servei o la unitat de la 
Universitat competent en una matèria 
determinada. 

Quina és la seva missió?



 Oferir suport i assessorament per a la difusió i
publicació dels resultats de la recerca al col·lectiu
universitari.

 Assessorar sobre la difusió del coneixement generat a
la universitat i també sobre els
ajuts per publicar en accés obert que es concedeixen
a la mateixa. Donar suport en qüestions legals
relacionades amb drets d'autor i de propietat
intel·lectual, mitjançant
l'Oficina de Difusió del Coneixement del mateix CRAI.

 Fer un seguiment de l’estat de l’accés obert a la
universitat.

Funcions i serveis (I)

http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-obert-UB/publicar-ajuts
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/drets-d-autor-i-propietat-intellectual-i-acces-obert
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-obert-ub/termometre


 Assessorar i donar suport als investigadors/es en la 
gestió de les dades de recerca.

 Suport en la utilització de gestors bibliogràfics i en 
identificadors per a investigadors.

 Coordinació de la participació de la Universitat en el 
Portal de la Recerca de Catalunya. 

Funcions i serveis (II)

http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/suport-investigador/dades-recerca
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/citacions-bibliografiques/mendeley
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/suport-investigador/identificadors-investigadors
https://portalrecerca.csuc.cat/


 Gestionar la publicació de les tesis doctorals llegides i
aprovades a la Universitat de Barcelona en el
repositori institucional Dipòsit Digital de la UB i en el
repositori consorciat TDX.

 Treballar conjuntament amb altres unitats, serveis i
òrgans de suport a la recerca de la Universitat de
Barcelona, i en especial amb els vicerectorats de
l'àrea de recerca.

 Oferir sessions d'informació i de formació a mida
referents a qualsevol de les funcions anteriors.

Funcions i serveis (III)

http://diposit.ub.edu/
https://www.tdx.cat/


 Representar la Universitat de Barcelona i el CRAI
en organismes d’àmbits nacional i internacional
com el Consorci de Serveis Universitaris de
Catalunya (CSUC), la Lliga d'Universitats
Europees de Recerca (LERU) i l’Associació de
Biblioteques Europees de Recerca (LIBER).

Funcions i serveis (IV)



La unitat està formada per:

 4 membres del PAS i 2 becaris col·laboradors

 24 membres del PAS que donen suport des dels
CRAI Biblioteques

Organització



Moltes gràcies!
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